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Orașul Luminilor 

etern, surprinzător, 

magic 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

REVELION LA PARIS 
 

Vă invităm să descoperiți unul dintre cele mai frumoase orașe din lume, Parisul care vă va seduce prin 

arhitectura sa excepțională și minunile sale culturale. Orașul găzduiește un patrimoniu viu, în continuă 

modernizare și îmbogățire fiind de asemenea, capitala gastronomiei, modei și cumpărăturilor, acel oraș în 

care se întâmplă mereu ceva. Revelionul în Franța este cunoscut sub numele de Saint-Sylvestre, în onoarea 

Papei Silvestru I din secolul al IV-lea. Cu toate acestea, acolo se termină orice conotație religioasă și 

majoritatea francezilor văd ziua ca o oportunitate pentru mâncare bună, vin fin și o sărbătoare veselă cu 

familia și prietenii. Cu siguranță vă veți bucura de un Revelion inedit, într-o atmosferă unică de sărbătoare 

completată de un spectacol de lumini și de un minunat foc de artificii.  

 

Perioada:  29.12.2021 – 02.01.2022  
 
Ziua 1 / 29.12.2021:  București – Paris  

Întâlnire cu conducătorul de grup la aeroportul Henri Coandă la ora 06:15 (în faţa ghişeului de îmbarcare al 

companiei Tarom). Plecare spre Paris cu compania Tarom, zbor RO 381 (08:40 / 11:00). După sosire ne vom 

întâlni cu ghidul local pentru un tur panoramic de-a lungul principalelor cartiere, piețe și poduri ale orașului. 

Vom vedea clădirile emblematice din Paris, inclusiv Place Vendôme, Opera, Palatul și Grădinile 

Luxembourg, Pantheonul, Muzeul Orsay, Place de la Concorde, Champs-Elysées, Arcul de Triumf și Les 

Invalides. Ne vom îndrepta spre cel mai emblematic simbol din Paris, Turnul Eiffel, unde vom urca cu liftul 

până la puntea de observare de la doilea nivel, la 150 de metri pentru a admira priveliștea uluitoare asupra 

Parisului. În încheierea turului ne vom îmbarca pe unul dintre legendarele Bateaux Parisiens pentru o 

croazieră pitorească de o oră pe Sena. Barca fluvială oferă vederi panoramice de neegalat de 360° asupra 

căilor navigabile principale și a clădirilor de pe malul mării, precum Notre-Dame, Muzeul Louvru, Turnul 

Eiffel și Conciergerie. Transfer pentru cazare în Paris la Hotel Novotel Paris Centre Tour Eiffel 4* (sau 

similar 4*). 

Ziua 2 / 30.12.2021:  Paris – Chartres – Paris 

Mic dejun. Această zi va fi dedicată vizitei la Chartres unde vom putea vizita Catedrala Notre Dame de 

Chartres, a cărei construcţie a durat în jur de 30 de ani, pentru marea parte a ansamblului. Catedrala este 

considerată a fi una dintre cele mai reuşite modele de arhitectură gotică din Franţa şi în acelaşi timp, una 

AVANTAJE  
 

✓ 4 nopţi cazare în Paris la hotel 4*  

✓ tur panoramic şi pietonal în Paris cu ghid local 

✓ croazieră pe Sena cu Bateaux Mouches 

✓ bilet de acces cu liftul la nivelul 2 la Tour Eiffel  

✓ excursie la Chartres și vizitarea Catedralei 

✓ participare la petrecerea de Revelion pe Champs-Elysees 

✓ conducător român de grup 
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dintre cele mai bine conservate catedrale medievale, construită la începutul sec. al XIII-lea, pe ruinele unei 

catedrale romane distruse în timpul unui incendiu în anul 1194. Catedrala, scaunul episcopal al diocezei 

Chartres, parte a provinciei catolice ecleziale din Tours, pe care Rodin o numea “l'Acropole de la France” 

este cel mai vechi sanctuar din ţară închinat Sfintei Fecioare. Faima ei se datorează atât importanţei 

religioase date de Sancta Camisa cât şi de uriaşa ei valoare artistică reprezentată în mare parte de statui, 

sculpturi, de pavajul de excepţie cu labirintul unic care aminteşte de miturile păgâne ale Greciei Antice, cu 

Tezeu şi Minotaurul, dar şi de vitraliile care exaltă “albastrul de Chartres”. Catedrala în formă de cruce are 

cinci capele semicirculare, iar coloanele şi arcurile gotice frânte ne vor călăuzi privirea spre cele trei mari 

rozete, dintre care cea mai frumoasă este numită Roza Franţei. Întoarcere la Paris pentru cazare la Hotel 

Novotel Paris Centre Tour Eiffel 4* (sau similar 4*). 

Ziua 3 / 31.12.2021:  Paris 

Mic dejun. Zi dedicată cumpărăturilor de sfârșit de an, vizitării muzeelor pariziene sau unei plimbări prin 

cartierele istorice ale Parisului alături de însoțitorul de grup. Veţi traversa “Rive gauche”, superbul Saint-

Germain-des-Pres cu celebra Cafe de Flore și Jardin du Luxembourg. Nu veţi ocoli Ile-de-la-Cite, inima 

Parisului, antica Luteția unde se află emblematica Catedrală Notre Dame. Veţi putea poposi în Cartierul latin 

pentru un posibil dejun pe Rue Mouffetard unde se găsește cel mai mare număr de restaurante și baruri. Nu 

puteţi uita Marais, unul dintre cele mai fermecătoare districte ale orașului cu conace magnifice, unde vă veţi 

putea plimba pe străduțele tipice dintre faimoasa Rue des Rosiers și Roi de Sicile. Pentru seara de Revelion 

recomandăm rezervarea anticipată a unei cine festive la un restaurant sau la un cabaret. Dacă doriți puteți 

întâmpina Noul An pe cel mai frumos bulevard din lume, Champs Elysses alături de parizieni și turiști din 

toată lumea (detaliile vor fi furnizate de organizatori în apropierea evenimentului în funcție de evoluția 

măsurilor de protecție impuse de pandemie). La mulți ani 2022! Cazare în Paris la Hotel Novotel Paris 

Centre Tour Eiffel 4* (sau similar 4*). 

Ziua 4 / 01.01.2022:  Paris 

Mic dejun. În prima parte a zilei veți putea admira lucrările Centrului Pompidou, un muzeu obligatoriu de 

vizitat pentru toți iubitorii de artă contemporană, în cadrul căruia veți întâlni și poate cel mai românesc colț 

din Paris, atelierul lui Constantin Brâncuși. O altă opțiune poate fi vizita la Muzeul Grevin, renumit pentru 

statuile sale de ceară surprinzător de realiste, reprezentând figuri istorice, vedete, artiști și politicieni. Şi ce 

modalitate mai bună de a încheia călătoria la Paris decât cu un spectacol clasic de cabaret la Moulin Rouge? 

Cu costumele sale orbitoare de pene, strasuri și paiete, vă veţi bucura de un spectacol orbitor de dans şi 

muzică în timpul unei seri extravagante în Orașul Luminii. Cazare în Paris la Hotel Novotel Paris Centre 

Tour Eiffel 4* (sau similar 4*). 

Ziua 5 / 02.01.2022:  Paris – București  

Mic dejun. Dimineaţa timp liber pentru ultimele cumpărături. Transfer la aeroportul din Paris pentru plecarea 

spre Bucureşti cu compania Tarom, zbor RO 382 (16:20 / 20:10). 

 

TARIF:  540 EURO / loc în cameră dublă; Supliment single: 190 EURO 
                      (tarif valabil pt. un grup minim de 25 turişti; pt. 20-24 turişti, tariful se va majora cu 45 euro/pers.) 

 
TARIFUL INCLUDE: 

- transport continental cu avionul pe ruta: Bucureşti – Paris – Bucureşti cu compania Tarom 

- 4 nopţi cazare cu mic dejun în hotel de 4* 

- transport intern pe toată durata circuitului cu vehicul dotat cu aer condiţionat, adaptat la nr. de turişti  

- tururile şi excursiile menţionate în program 

- tur panoramic de oraş cu ghid local în Paris 

- croazieră de o oră pe Sena 

- bilet de access cu liftul la nivelul 2 la Tour Eiffel 

- excursie la Chartres 

- vizitarea faimoasei catedrale Notre Dame de Chartres din Chartres (nu este inclusă taxa de intrare dacă se va introduce) 

- însoţitor român de grup 

- asigurare în caz de insolvabilitate / faliment al agenţiei de turism 
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TARIFUL NU INCLUDE: 

- taxele de aeroport, combustibil, securitate şi serviciu pentru zboruri și transferurile aeroport-hotel-aeroport: aprox. 195 euro/pers., 

care se plătesc odată cu excursia 

- taxele de oraş care se achită individual la recepţia hotelului: aprox. 4 euro/pers./zi 

- taxe de intrare la obiectivele turistice 

- bacşişuri: 25 euro/pers. pentru ghizi şi şoferi, mai puţin pentru bagajişti (se vor achita conducătorului de grup cel târziu la sosire); 

bacşişurile nu se referă şi la excursiile opţionale 

- alte servicii suplimentare decât cele menţionate, cheltuieli personale, băuturi etc. 

- excursiile opţionale care se pot realiza cu un număr minim de participanţi, precizat de partenerii externi, tarifele acestora fiind 

informative; în funcţie de timpul disponibil, la faţa locului, se mai pot organiza şi alte excursii opţionale propuse de partenerul 

local 

- RECOMANDAT: PACHET TURIST TRAVEL MONDIAL, care include Asigurare medicală, pe întreaga durată 

aprogramului, care acoperă o sumă maximă de 150.000 ron/pers. pentru cheltuieli medicale de urgență și/sau repatriere, o sumă 

maximă de 5.000 ron/pers. pentru tratamente medicale de urgență în cazul acutizării unei boli cronice și Asigurarea STORNO de 

călătorie, care acoperă pierderile financiare cauzate de anulare, contracarând efectul penalizărilor aplicate, a cărei valoare storno 

acoperă până la 8.500 ron/călătorie (cu franșiză de 10%); acest mijloc de protecție financiară acoperă cele mai frecvente 

evenimente ce cauzează anularea călătoriei, INCLUSIV riscurile din categoria evenimentelor asigurate Covid-19 

 

ACTE NECESARE: 

- pașaportul electronic sau pașaportul simplu valabil cel puțin 6 luni de la data încheierii călătoriei 

 

CONDIŢII DE ÎNSCRIERE: 

- înscrierile încep din momentul lansării programului, cu plata unui avans min. de 50% din tarif şi se încheie la epuizarea locurilor  

- diferenţa de 50 % se achită cu min. 30 de zile înainte de data plecării 

- turistul va încheia cu agenţia « Contractul de prestări servicii turistice », la care prezentul program este parte 

- în momentul semnării « Contractului de prestări servicii turistice », turistul îşi asumă plata diferenţei stipulată în program în cazul 

neîntrunirii grupului minim de turişti 

 

NOTĂ: 

Având în vedere epidemia SARS-COV 2 este posibil ca unele reglementări de călătorie să se modifice până la data plecării sau 

după începerea călătoriei, independent de voința agenției ORGANIZATOARE (cum ar fi: controlul stării de sănătate, 

obligativitatea de autoizolare după întoarcerea în România, măsuri suplimentare de igienă și formalități vamale). Agenția TUR 

OPERATOARE nu poate fi făcută răspunzătoare, aplicându-se termenii și condițiile contractuale standard. 

 

OBSERVAŢII: 

- conducătorul de grup poate modifica programul acţiunii în anumite condiţii obiective, inclusiv ordinea în care se vizitează 

obiectivele turistice 

- agenţia nu se obligă să găsească partaj persoanelor care călătoresc singure 

- agenţia nu răspunde în cazul refuzului autorităţilor de la punctele de frontieră de a primi turistul pe teritoriul propriu sau de a-i 

permite să părăsească teritoriul propriu 

- prezentarea la aeroport se va face cu două ore înaintea zborului; agenţia nu răspunde în cazul refuzului îmbarcării turiştilor ca 

urmare a întârzierii acestora 

- conducătorul de grup se va asigura că programul se desfăşoară conform itinerarului prezentat, va oferi asistență în situaţii de 

urgenţă, va traduce prezentarea ghizilor locali, va oferi informaţii referitoare la excursiile opţionale şi la itinerar cu observaţia că nu 

are calificarea şi atestarea legală de ghid turistic 

- cazarea turiştilor, precum şi eliberarea camerelor se face în conformitate cu regulile hoteliere specifice fiecărei ţări 

- clasificarea pe stele a unităţilor de cazare este cea atribuită oficial de ministerul de resort din ţările vizitate şi ca atare respectă 

standardele locale 

- distribuţia camerelor la hoteluri se face de către recepţiile acestora; problemele legate de amplasarea sau aspectul camerei se 

rezolvă de către turist direct la recepţie şi la cererea sa, va fi asistat de conducătorul de grup 

- dacă hotelul este schimbat din motive care nu ţin de agenţie, va fi înlocuit cu un altul de aceeaşi categorie, aşa cum este precizat 

în program 

- agenţia îşi rezervă dreptul de a modifica valoarea taxelor de aeroport, în cazul în care valoarea acestora este schimbată de 

compania aeriană 

- agenţia poate aloca un număr de locuri cu reducere în cazul anunţurilor promoţiilor tip early booking sau a ofertelor speciale, 

pentru o perioadă limitată de valabilitate; dacă acestea se epuizează înainte de expirarea perioadei anunţate, agenţia va opri 

promoţia fără un anunţ prealabil 

- în derularea excursiei pot apărea situaţii de forţă majoră precum întârzieri în traficul aerian, blocarea aeroporturilor din raţiuni de 

securitate, schimbări de aeroporturi din raţiuni politice, greve, condiţii meteo nefavorabile etc.; în aceste cazuri agenţia se obligă să 
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depună eforturi pentru depăşirea situaţiilor ivite; totodată, agenţia nu poate fi făcută răspunzătoare pentru suportarea unor cheltuieli 

suplimentare aferente 

- aşezarea turiştilor în autocar se va face începând cu bancheta a doua, în ordinea înscrierilor  

- agenţia nu-şi asumă responsabilitatea în cazul în care anumite obiective nu pot fi realizate din motive independente de aceasta 

- conform legilor internaţionale, doar ghizii locali au dreptul să ofere explicaţii în interiorul muzeelor, monumentelor etc.; altfel, 

conducătorii de grup vor oferi explicaţii turiştilor doar în afara obiectivelor turistice; ghizii locali pot fi angajaţi contra cost doar cu 

acordul turiştilor interesaţi de ghidajul acestora 

- excursiile opţionale se efectuează la faţa locului cu agenţiile locale; sumele aferente acestor excursii nu se încasează în numele şi 

pentru agenţia ORGANIZATOARE; tarifele excursiilor opţionale pot fi mai mari decât cele ale excursiilor care pot fi achiziţionate 

de la recepţia hotelurilor, sau din altă parte, aceasta datorându-se faptului că persoanele participante vor avea la dispoziţie un 

mijloc de transport care îi va duce şi îi va aduce la hotelul respectiv, ghidul excursiei şi după caz, un ghid local; în tariful 

excursiilor opţionale nu sunt incluse intrările la obiectivele turistice vizitate 

- agenţia nu poate fi făcută răspunzătoare de pierderea bagajelor sau a obiectelor personale, indiferent de cauză 

- în cazul în care turistul întârzie sau renunţă la programul stabilit, nu poate avea nici o pretenţie privind rambursarea eventualelor 

despăgubiri 

- agenţia nu va suporta costurile suplimentare datorate unor cauze naturale cum ar fi alunecări de teren, căderi masive de zăpadă şi 

evenimente politice neprevăzute, greve etc. 

- copiii minori pot călători doar: a) însoţiţi de ambii părinţi; b) însoţiţi de unul dintre părinţi care să deţină acordul notarial al 

părintelui care nu călătoreşte (sau încredinţare prin hotărâre judecătorească definitivă, certificat de deces); c) însoţiţi de un adult cu 

certificat de cazier judiciar în original şi acordul notarial al ambilor părinţi; d) însoțitorii minorului sunt obligați să aibă certificatul 

de naștere în original al copilului minor, adițional pașaportului și/sau cărții de identitate 

- copiii care nu posedă carte de identitate au nevoie de paşaport individual  

- vă rugăm să vă asiguraţi că documentele de călătorie, CARTEA DE IDENTITATE sau PAŞAPORTUL, nu prezintă urme de 

deterioare a elementelor de siguranţă şi sunt valabile minim 6 luni de la data terminării călătoriei 

- pentru posesorii de paşapoarte temporare cu valabilitate de 1 an, este necesară obţinerea vizelor de la ambasada din Bucureşti; în 

cazul neobţinerii vizei se reţin penalizări pentru biletul de avion, asigurarea medicală şi cheltuielile agenţiei 

- c/v excursiei poate fi achitată şi în lei la cursul BNR + 2%, din ziua ultimei plăți 

- prezentul document constituie anexă la « Contractul de prestări servicii turistice » 
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